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Walcz o marzenia.

Przygotuj się porządnie, a potem idź na żywioł.

Kiedy masz wątpliwości, po prostu uczyń następny mały krok.

Każde dzisiaj jest wyjątkowe.  

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. 

Upiecz kruche babeczki.

Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. 

Wspomnij swój pierwszy przepyszny budyń. Powtórz to!

Najlepszy czas do działania jest teraz! 

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 

Nie zaczynaj dzisiejszego dnia od rozpamiętywania wczorajszych zmartwień! 

A niech mówią co chcą! 

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem. 

Nie odkładaj nic na później.

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać twój potencjał. 

Z wiarą możesz zdziałać wszystko. 

Słońce masz w swoim sercu. 

Nie bój się zmian - każda niesie za sobą wiele dobrego. 

Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. 

Staraj się dojrzeć promyk światła tam, gdzie inni widzą tylko ciemności. 
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Nic na świecie nie zdarza się przez przypadek. 

Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą! 

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. 

I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. 

Włącz radosne pieśni.

Wszystko, co doskonałe dojrzewa powoli. 

Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu. 

Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi. 

Przypomnij sobie uśmiechy dzieci gdy byłeś św. Mikołajem.

Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna. 

Nie musisz być wielki, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielkim. 

Pamiętaj, że mamy do czynienia jedynie z myślami, a myśli mogą zostać zmienione. 

 „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31)

„Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać, a komu więcej powierzono, od tego też więcej będą żądać.” (Łk 12, 48)

 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła.

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali.

Liczne są boleści grzesznika, lecz laska ogarnia ufających Panu.

Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi.

Od serca mądrego i usta mądrzeją, przezorność na wargach się mnoży.

 Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich 
twych drogach.
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Kto sercem mądry, zwie się rozumnym, a słodycz warg wiedzę pomnoży.

 Nie goncie za wielkością, lecz niech nas pociąga to, co pokorne.

Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.

On dodaje mocy zmęczonemu  i pomnaża siły omdlałego.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. 

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. (Ps 139)

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże jak jest ogromna ich ilość.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Niech zaś prosi z wiarą a nie wątpi o niczym. 

Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim 

Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. 

Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję. 

W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się nie spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 

Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten kto czyni dobrze, jest z Boga: ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. 

Pan Bóg – moja siła, uczyni nogi moje podobnym jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.
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Zachowaj, spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. 

 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 

Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza. 

Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą i radością serca mega. 

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 

 Uzdrów mnie Panie bym się stał zdrowym, ratuj mnie, bym doznał ratunku. 

Czy jest coś co byłoby niemożliwe dla Pana? (Rdz 18,14)

Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy a nie trać równowagi w czasie utrapienia. (Syr 2,2)

Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. (Wj 4,12)

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)

Wystarczy ci mojej łask, Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12,9)

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie. (Dz 18, 9)

Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłość, a w chwili potknięcia się, znajdzie podporę. (Syr 3, 31)

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145, 15)

Cierpliwy do czasu dozna przykrości ale później radość dla niego zakwitnie. (Syr 1, 23)

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż jemu zależy na was. (1 P 5, 7)

 Ileż potęgi jest w słowach szczerych! (Hi 6,25)

Zapach konwalii.

Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choć byś pędził, nie dopędzisz, a uciekając 
nie uciekniesz. (Syr 11,10)
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 Ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem! (Koh 1,13)

Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. (Koh 10,10)

Jest czas milczenia i czas mówienia. (Koh 3,7)

Bóg nigdy nie mruga.

Dąb śpi w żołędzi, ptak czeka w jaju, a marzenie to ziarno, które wydaje najwspanialszy i najsłodszy owoc. 

Jak  się możesz odwdzięczyć?  Po prostu wykorzystaj wszystkie zdolności, które dał ci dobry Bóg.

Że też jej się chciało zwijać te karteczki. 

Daj szansę Jezusowi! Daj szansę sobie!

Nasze słowa powinny być jak srebrne  puzdereczka ozdobione kokardami. 

Owszem, potrafisz to zrobić.

Bóg może się tobą  posłużyć do podbudowywania innych ludzi.

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy  zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy

Do każdej doskonałości w życiu miesza się coś niedoskonałego, a żadne dociekanie nie jest wolne od cienia. 

Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga niż głębokie roztrząsania naukowe.

Wielka to mądrość nie śpieszyć się w działaniu i nie trzymać się uparcie swoich uprzedzeń. 

 Im kto uczyni się pokorniejszym i bardziej oddanym Bogu, tym stanie się mądrzejszym i zdobędzie więcej wewnętrznego pokoju. 

Nie wstydź się służyć ludziom z miłości do Jezusa Chrystusa i uchodzić w życiu za biedaka. 

 Nie polegaj  na  samym  sobie,  ale  buduj  swoją  nadzieję  na  Bogu. 

Rób wszystko z miłością – miłością do siebie, miłością do ludzi, miłością do Boga.  Obetrzyj łzy. Wyciągnij rękę, uchwyć moją dłoń i 
wyprostuj się. Pozwól, bym przeciął całun, który cię krępował. Dzisiaj ci obwieszczono:  JESTEŚ NAJWIĘKSZYM CUDEM ŚWIATA

Dziękuje Ci za wszystko. Agnieszka
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Czyń, co w twojej mocy, a Bóg wspomoże twoją wolę.

Wielka to rzecz trwać w posłuszeństwie, mieć przełożonego i nie obstawać przy swoim. 

Jeżeli twoje zdanie jest słuszne, ale dla Boga się go wyrzekniesz i uczynisz inaczej, niż chciałeś, więcej na tym zyskasz. 

 Błogosławieni prości, albowiem oni osiągną pokój. 

 Ogień hartuje żelazo, a pokusa człowieka sprawiedliwego. 

 Czego nie można w sobie albo w innych naprawić, trzeba znosić cierpliwie, dopóki Bóg nie zrządzi inaczej. 

Staraj się myśleć, że tak, jak jest, lepiej możesz się sprawdzić i ćwiczyć w cierpliwości, bo bez niej niewiele znaczyłyby nasze zasługi. 

Trudności bowiem nie osłabiają, ale ukazują wartość człowieka. 

Jakie zadanie, taka i droga doskonałości, a kto chce się doskonalić, będzie musiał natrudzić się niemało.

Człowiek postanawia, Pan Bóg ustanawia, tak że nie jest w mocy człowieka nawet jego własna droga. 

Starajmy się robić tyle, ile możemy, a i tak przyjdzie nam jeszcze nieraz pobłądzić.

 Rano czyń postanowienia, wieczorem rozważaj swoje postępki.

Uzbrajaj się jak rycerz przeciwko zakusom diabła. 

 Strzeż się, jak tylko możesz, ludzkiego zgiełku, bardzo bowiem szkodzi gadanie o sprawach błahych, nawet gdyby wypływało z 
najlepszych intencji. 

 To dobrze, że niekiedy napotykamy trudności i przeszkody, bo one zmuszają człowieka, aby wejrzał w swoje serce i przypomniał sobie, 
że jest tu tylko przechodniem i nie ma prawa budować nadziei na żadnej rzeczy tego świata.

 To dobrze, że cierpimy czasem zarzuty i oskarżenia i że niektórzy źle o nas myślą, nawet jeśli staramy się i czynimy dobrze. To pomaga 
nam wyrobić w sobie pokorę i nie dopuszcza do nas próżnego rozgłosu. Wtedy bowiem, kiedy ludzie nie doceniają nas i niedobrze o nas 

sądzą, usilniej szukamy naszego wewnętrznego świadka, Boga. 

Bóg tyle dopuszcza, ile potrafimy wytrzymać. A więc znośmy z pokorą wszelkie pokusy i udręki ufając Bogu, bo wybawi On i podniesie 
pokornych,

 Przyszedłeś tu, aby służyć, a nie rządzić. Wiesz, że zostałeś powołany do cierpienia i trudu, nie do wywczasów ani pogwarek. Tu 
doświadcza się człowiek jak złoto w tyglu. Tu nie utrzyma się nikt, kto nie pragnie z całego serca stać się pokornym dla Boga. 

Pomóż mi, Panie Boże, w dobrym postanowieniu i w świętej służbie Twojej i spraw, abym już teraz rozpoczął się doskonalić, bo nic 
jeszcze dotąd nie uczyniłem. 

Nigdy nie pozostawaj całkiem w bezczynności, lecz albo czytaj, albo pisz, albo módl się, albo rozmyślaj, albo rób coś pożytecznego dla 
ogółu.
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 Tylko ten bez szkody staje przed tłumem, kto umie pozostawać ukryciu.

Prawdziwa wolność i prawdziwa radość jest tylko w bojaźni Bożej i w czystym sumieniu. 

Szczęśliwy, kto zdoła się pozbyć roztargnienia i skupić się do głębi w świętym żalu. 

Szczęśliwy, kto odrzuca od siebie wszystko, cokolwiek mogłoby splamić lub obciążyć sumienie. 

Walcz dzielnie: złą siłę siłą się zwycięża.

Zawsze więc bądź gotowy i żyj tak, aby śmierć nigdy nie zastała cię nie przygotowanym. 

 Jakże szczęśliwy i mądry jest ten, kto już teraz stara się być takim, jakim chciałby być w obliczu śmierci! 

W niebie będzie twoje mieszkanie, patrz więc na wszystko, co ziemskie, jak na to, co mijamy w drodze. 

 Miej czyste sumienie, a Bóg cię ochroni. 

Jeśli umiesz cierpieć w milczeniu, wkrótce zobaczysz że Pan przyjdzie ci z pomocą. 

Spokojny to więcej niż uczony. 

Zamknij drzwi za sobą i przywołuj do siebie Jezusa, twojego Umiłowanego. Zostań z Nim razem w izbie, a nie znajdziesz gdzie indziej 
takiego pokoju. 

Kiedy ci źle, kiedy cierpisz, wtedy właśnie pora zacząć wszystko od nowa. Trzeba ci będzie przejść przez ogień i wodę, zanim wejdziesz 
do miejsca ochłody. Jeżeli siebie nie przełamiesz, nie pokonasz zła. 

 Uważaj się za przechodnia i gościa na ziemi, którego ziemskie sprawy nie powinny wiele obchodzić. Zachowaj serce wolne i uniesione 
ku Bogu, bo tutaj nie masz dla siebie trwałej ojczyzny. Tam kieruj prośby i westchnienia, i codzienne łzy, aby po śmierci duch twój mógł 

przejść szczęśliwie wprost do Pana. Amen. 

Niech wszystko pobudza cię do doskonalenia; gdy widzisz jakieś dobre przykłady albo słyszysz o nich, staraj się je z zapałem 
naśladować. 

Gdy masz przy sobie Chrystusa, jesteś bogaty i nic ci więcej nie trzeba. On twój troskliwy opiekun i wierny obrońca, po cóż masz się 
oglądać na ludzi? Ludzie są często zmienni i zawodni, Chrystus zaś zostaje z nami na zawsze i aż do końca wiernie nam towarzyszy. 

Chrystus także był na tym świecie wzgardzony przez ludzi, a w najcięższych chwilach obelg i zniewagi opuścili go bliscy i przyjaciele. 
Chrystus zgodził się cierpieć i być wzgardzonym, a ty ośmielasz się skarżyć? Chrystus miał wrogów i oszczerców, a ty chcesz mieć 
samych przyjaciół i dobroczyńców? Jakże miałaby być nagrodzona twoja cierpliwość, gdybyś nigdy nie zaznał przeszkód? Jeśli nie 

chcesz doświadczać cierpienia, w jaki sposób chcesz zostać przyjacielem Chrystusa? Przeżywaj ból z Chrystusem, jeżeli chcesz wejść 
do Jego Królestwa. 

 Nie przykładaj zbyt wielkiej wagi do tego, kto jest z tobą, a kto przeciw tobie, ale tak postępuj, o to się kłopocz, aby Bóg był z tobą we 
wszystkich twoich sprawach. 

To nie sztuka przebywać wśród dobrych i łagodnych, bo to w sposób naturalny wszystkim dogadza, każdy wybiera spokój i lgnie bardziej 
do tych, co myślą podobnie. Ale umieć żyć nie tracąc wewnętrznego spokoju wśród szorstkich, złośliwych, niezdyscyplinowanych i 

nieprzyjaznych - to łaska, to dzielność i zasługa. 
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Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.

Jeśli chcesz zdobyć prawdziwe szczęście, musisz przeznaczyć wszystkie siły na dążenie do celu zgodnego z twoim powołaniem.

Nie mów, że coś ci się od świata należy. Świat nie jest ci nic winien - był tu przed Tobą.

Słabe pragnienia przynoszą nędzne rezultaty, tak jak mały płomyczek daje mało ciepła.

Pokorni ludzie idą zawsze z prądem. Niepokorni próbują iść pod prąd. Cały postęp ludzkości leży dlatego w rękach niepokornych! 

Sposób, w jaki człowiek działa, jest bezpośrednią konsekwencją sposobu, w jaki myśli.

Krok po kroku osiągniesz cel.

A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. Wielkość nie boi się śmieszności

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty...Uśmiechnij się nade mną

... jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry …

 Dwoma skrzydłami człowiek wzbija się nad ziemię, a tymi skrzydłami są czystość i prostota. Prostota jest cechą woli, czystość - uczucia. 
Prostota zmierza ku Bogu, czystość chłonie Go i poznaje. 

 Jak żelazo włożone do ognia traci nalot rdzy i wychodzi czyste, tak człowiek, który cały zwraca się ku Bogu, wyzbywa się odrętwienia i 
przemienia się w nowego człowieka. 

Nie próbuj nigdy robić kogoś drugiego takim, jakim ty sam jesteś. Wiesz przecież dobrze - i Bóg również - że jeden egzemplarz z tego 
rodzaju wystarczy. 

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, 
musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. 

Nie zwlekaj z realizacją dobrego pomysłu. Może się zdarzyć, że ktoś inny też na niego wpadnie. Wygrywa ten, kto pierwszy zacznie 
działać.

Dzisiaj jest dzień aby być Szczęśliwym ! Wczoraj: już przeminęło. Jutro: dopiero nadejdzie. Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy 
przybywa i w tajemnicę odchodzi.

Rozczulanie się nad sobą jest naszym największym wrogiem i jeśli mu ulegniemy, to nie możemy dokonać niczego mądrego na tym 
świecie.

Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę, spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić oraz 
mądrość, bym potrafił je rozróżnić. 

Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z 
twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych.

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny 
raz.
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Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali. 

Niejednemu zeru wydaje się, że jest elipsą, po której świat się kręci

Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi.

Najtrudniejszą decyzją jest podjęcie działania, reszta jest już tylko kwestią wytrwałości

Żyj chwilą! Chyba, że chwila jest nieprzyjemna, w takim przypadku zjedz ciasteczko

Nie wierzę, że musisz być lepszy od innych. Uważam, że powinieneś stać się lepszy niż kiedykolwiek sądziłbyś, że będziesz

Życie trwa tylko chwilę, więc spal się jak najjaskrawszym płomieniem

Każdy ma taki świat jaki widzą jego oczy.

Pamiętaj, Że 60 Sekund Smutku Zabiera Ci Minutę Szczęścia. 

„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca”

Ze szczęściem cza sami by wa tak jak z oku lara mi, szu ka się ich, a one siedzą na nosie

 „Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: »Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie 
odrzuciłem.« Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem«. Umacniam cię jeszcze i wspomagam,  

podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą”.  

Al bo wiem nie dał nam Bóg du cha bo jaź ni.

Wszyst ko mogę w Tym, któ ry mnie umac nia. 

„A Bóg mój we dług swe go bo gac twa za spo koi wspa nia le w Chrystusie Je zusie każ dą wa szą po trze bę”.

Jak moż na ufać Bogu, któ ry wy da je się taki nie prze wi dywal ny?  Jest nie prze wi dywal ny tyl ko dla nas. Na wet gdy na de szła noc, a ból prze 
ni kał każ dą ko mór kę mo je go cia ła, myśla łem so bie, że Bóg jest świa tło ścią i nie ma w Nim ani śla du ciem no ści. Co zna czyło, że na wet w 

tam tym ciem nym miej scu, On wie dział, co robi. I nie waż ne, co by się wy da rzyło, to było by to do bre.  

Wstań, weź się w garść, wciąż idź na przód.  

Bóg po ma ga tym, któ rzy sami so bie po ma ga ją

Wy star czy ci mo jej ła ski. Moc bo wiem w słabo ści się do sko na li. 

Bra cia, ja nie są dzę o so bie sa mym, że już zdo byłem, ale to jed no [czynię]: za pomi na jąc o tym, co za mną, a wy tę ża jąc siły ku temu, co 
przede mną, pę dzę ku wy zna czo nej me cie, ku na grodzie, do ja kiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Je zusie.  



Arkusz1

Strona 10

Ła ska Pana na sze go Je zusa Chrystusa [niech bę dzie] z du chem wa szym.

 Al bo wiem Ja, Pan, twój Bóg, ują łem cię za pra wi cę, mó wiąc ci: „Nie lę kaj się, przy cho dzę ci z po mo cą
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Strona 11

1. Miej czas na Pracę, to cena sukcesu.
2. Miej czas na Myślenie, to źródło potęgi.
3. Miej czas na Zabawę, to sekret młodości.
4. Miej czas na Czytanie, to podstawa wiedzy.
5. Miej czas na Modlitwę, to zmywa pył ziemi z powiek.
6. Miej czas na Przyjaciół, to źródło radości.
7. Miej czas na Miłość, to sakrament życia.
8. Miej czas na Marzenia, to wznosi Twoją duszę do gwiazd.
9. Miej czas na Śmiech, to pieśń pomagająca znosić trudy życia.
10. Miej czas na Planowanie, to sekret umożliwiający znalezienie czasu na dziewięć pierwszych
punktów 
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Strona 12

 „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 31)
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